
Bent Agner Nielsen - en æstet og perfektionist.

Bent Agner Nielsen (12/9 1925 - 2/9 2011) blev født på Lolland i Hunseby lidt nord for Maribo.
Bent voksede op med vilkårene efter depressionen. Hans liv som teenager forløb op til og under den 
tyske besættelse, hvor han fik interesse for skydevåben. Han kunne fortælle om "farlige" handler med 
våben i de dage og om herlige oplevelser på landet.

Bent gik på Akademiet for fri og merkantil kunst i 1950erne og var en yderst habil tegner og maler - udi 
det naturalistiske. Den kendte tegner og illustrator Ib Spang Olsen er også uddannet på akademiet. 
Blandt de seneste malerier skal nævnes et cowboy-/indianerbillede, hvor flere medlemmer af de 
københavnske sortkrudtskytter kan genkendes blandt "cowboyerne".

Han var også kontruktør og designer, hvilket de mange produkter og opfindelser vidner om.
En periode konstruerede Bent de berømte danske Tekno legetøjsbiler. Han lavede en speciel udgave 
på basis af et stilstudie fra en amerikansk fabrik, der var udstillet i Forum. Bent fotograferede alle de-
taljerne - for fotografering var også en af hans stærke sider - derfor findes en Tekno Monza GT, som 
man ikke kan finde på gaden.

Bent konstruerede bland andet en Stirling motor, som virker udmærket. Et hydraulisk drev til brug på 
trædecykler blev vist ikke helt færdigt. 

Men det er hans æstetiske, avancerede og samtidigt enkle konstruktioner inden for skydevåben, han er 
mest kendt for. Desuden skal nævnes de mange revolvere og pistoler, som Bent Agner har graveret på 
opfordring. Al hans arbejde er præget af akkuratesse og perfektion.

Bent begyndte for alvor at konstruere pistoler i 1972, hvoraf en del findes på Tøjhusmuseet i Køben-
havn, disse modeller blev navngivet med Bents initialer BAN. Men der er kommet andre retningslinjer 
for sikkerhed i museer, så offentligheden ikke har samme tilgang som i "gamle dage"..

Bent udviklede og konstruerede pistolerne, derefter overtog diverse fabrikanter såvel produktion som 
markedsføring. Ikke alle samarbejdspartnere havde Bents forståelse for nøjagtighed og kvalitet. Det er 
ærgerligt at manglende kvalitetssans og -kontrol hos fabrikanterne har medført dårlig omtale af Agner-
pistolerne. Ofte er det forhold, som Bent Agner ikke har haft indflydelse på.
Desværre fandt Bent Agner Nielsen og Co. aldrig de rette forbindelser, så drømmen om verdenssucces 
kunne realiseres.



Den rustfrie konkurrencepistol M80

Gennembruddet kom i 1980erne med model M80, en rustfri kaliber .22 pistol.
Udviklingen startede i 1978 og varede til 1980. Der blev også eksperimenteret med en version i kaliber 
S&W .32 wadcutter; men den kom ikke i produktion. 
Pistolen kunne låses af med en "nøgle", så ingen kunne skyde med den - eller skille den ad.
Både M80 og M5 benytter snelle i aftræksmekanismen for at mindske sliddet på kontaktfladerne. 
På nogle af de første M80ere blev der loddet hårdmetal på kontaktfladerne; men det viste sig af være 
en overflødig forholdsregel.
Snellen kan aktiveres på M80 - uden at spænde hammeren - så man kan "tørtræne".

Bent havde tillid til, at man kunne støbe med en velegnet rustfri legering så præcist, at efterfølgende 
bearbejdning kunne minimeres. Materialet er ARMEO-17-4-DH, og det var støberiet Bulten-Kanthal i 



Hallstahammar i Sverige, der producerede de støbte, rustfri dele.
Kort fortalt fremstilles en model af emnet i voks. Modellen forsynes med indløb og udluftningsstrenge. 
Derefter støbes en klods af gips omkring modellen (som nu er inde i gipsen). Gipsklodsen varmes op, 
så voksen smelter og løber ud. Herefter fyldes formen med smeltet stål.
Det er få støberier, der kan arbejde med små tolerancer og ordrestørrelser, og omkostningerne er høje. 
Til gengæld er efterbehandlingen nemmere. Det lykkedes for Bent at få et godt resultat.

I 1980 overtog arkitekt Thorben Saxhøj projektet. Men efter 3 turbulente år var det en tvist om aftalte 
salgsrettigheder med DDSG&I og økonomiske vanskeligheder, der gjorde fortsættelse af kontrakten 
umulig. I en periode efter december 1985 produceredes M80 af Guldmann Aps i Korsør, det er et firma, 
der mest er kendt som forhandler af sports- og lystfiskeudstyr. Men Guldmann samarbejdede med 
Hans Jensens Maskinfabrik i Hadsund og dannede selskabet Agner Aps.
DDSG&I samt udenlandske såvel som danske våbenhandlere var meget interesseret. Men der blev 
ikke skabt hverken aftaler eller økonomisk grundlag for en fornyet produktion.

Model M80 er blevet fremstillet i to udgaver. Version 1 har serienumre 20 - 189 og version 2 er nr. 190 - 
345. Bogstaverne foran serienummeret afspejler konstruktionsændringer.

Selvom samarbejdet med Thorben Saxhøj formeldt var ophørt, fik Saxhøj i 1988-89 telefonisk tilladelse 
til at fremstille 6 - 7 stykker - af overskydende reservedele!
Disse blev leveret i en italiensk kuffert med en rustfri navneplade. Modellerne har numre op til P019.

Desværre er succes i denne branche ensbetydende med masseproduktion. Så da de første rosende 
omtaler og prøveskydninger af den rustfrie M80 blev offentliggjort, var interessen fra bl. a. USA stor. 
Men det internationale marked er så stort, at der skal en velrenommeret fabrik til at levere.
Det forlyder, at en ordre på 1.000 stykker var på bordet; men leveringstiden skulle være kort.
Det er ikke nok at have det bedste produkt, logistikken bag levering skal også være på plads. 
Det er en lære som andre også har måttet sande.
Det lykkedes ikke for Bent at sælge hverken projekt eller patentrettigheder.

Udvikling af pistoler til politi og forsvar



Bent trivedes ikke med lediggang, så der var altid nogle ideer, der skulle afprøves. 
I 1990 var der utilfredshed med håndvåbnene til politi og forsvaret. Politiet havde Walther PP i kaliber 
7,65 mm / .32 ACP, som man brugte med kraftig ammunition, fordi man ønskede "stopping power". 
Ulempen var risiko for revner i ramme såvel som overpart. Politiets pistoler manglede også en over-
bevisende sikring, da betjentene af og til går med skudklare pistoler blandt folk.
Forsvaret havde SIG "Neuhausen" M49 / P210 i kaliber 9 mm. Men hvis man i militæret "kom til" at 
bruge maskinpistol ammunition, som er meget kraftig, havde man også problemer med revnedannelser. 

Bent Agner blev opfordret til at komme med en løsning og han så et oplagt område for nytænkning og 
et nationalt marked. Der blev blandt andet udtaget et patent på en slagstift, der i pistolens hviletilstand 
mekanisk var blokeret - ude af linjen til fænghætten. Man kan tabe pistolen, så den rammer gulvet med 
hammeren først, uden et skud går af. Kun når aftrækkeren aktiveres, er slagstiften op i "affyringslinjen".
Et andet patent omhandler en genial udformning af rekylsystemet, så man relativt let kan skifte mellem 
skarp ammunition og ammunition med plast- eller farveprojektiler.
Den ergonomiske udformning med henblik på optagelse af kræfterne fra rekylen samt det umiddelbart 
behagelige greb gjorde træning på skydebanen til en positiv oplevelse.

Pistolerne kaldet M800 (7,65 mm / .32 ACP)) og M900 (9 mm) klarede også "mudderprøven" samt den 
svære test for løbssprængning. Man trykker et projektil halvvejs ud i piben, derefter lader man med en 
patron, træder i sikkerhed og fyrer pistolen af.
Pistolen skød projektilerne ud, og selv om man kunne se en udbuling i piben - en såkaldt sæk - kunne 
den sagtens fungere bagefter. Det var der ikke mange af konkurrenternes pistoler, der kunne.

Fremstillingen skete i perioden 1992 - 94 på maskinfabrikken Norfo i Rønne, firmaet leverede udstyr til 
fiskeriindustrien. De producerede maskiner, der kunne rense og behandle fisk, så det var noget af en 
omvæltning at skulle producere våben. Der var også meget alvorlige kvalitetssvigt i fremstillingen. 
Agner måtte en weekend gennemgå alle pistoler, som skulle bruges i politiets testskydninger om man-
dagen, for at få opfyldt tegningskrav og funktionsevne. Efter firmaets fejlslagne projekt med etablering 
af en fiskeforædlingsfabrik i Sydamerika stoppede våbenproduktionen brat.

Det var historien om 7,65 mm og 9 mm pistolerne, der blev udviklet til politi og forsvar. 
Store kunder kræver sikkerhed for de givne garantier og en stabil reservedelsleverance - år frem. 
Pistolerne var dog godkendt med rosende omtale! 
Men afsætning af såvel projekt som patentrettigheder svigtede igen.



Den avancerede model M5

Bent Agner arbejdede efter 1994 sammen med direktør John Sander fra H. Lundbergs maskinfabrik i 
Bagsværd - nord for København. Derfor kom modellen til at lyde navnet Agner & Sander M5 efter en 
udviklingsperiode med navnene M90 og M95. 
Agner var en uforbederlig perfektionist, der ikke kunne lade være med at udtænke nye konstruktioner.
Selvom M80 var en udmærket og præcis pistol, så kunne man lave en, der var bedre.
Men det skulle ikke være over samme læst som M80.
Denne gang skulle fremstillingen ske ved hjælp af CAD-/CAM- og CNC-teknologi og materialet var le-
geret stål, der blev fræset, boret, drejet, hærdet, slebet, gnistet, forkromet og bruneret - en dyr og tradi-
tionel bearbejdningsproces.

Bent havde fokuseret på en lav løbslinje. Forbilledet var linjerne i en Mauser HSc, som peger rigtigt, når 
man tager fat i den, og løbslinjen skal være så lav, at opspringet ved skud bliver minimalt.
Tyngdepunktet skulle være på niveau med aftrækkeren for at give balance.
Rekylfjederens akse og skæftets reaktionspunkt i hånden er bestemmende for opspringets størrelse. 
Så Bent udviklede et system, hvor man kan regulere rekylfjederens bageste stop - nedad.
Det betød, at opspring kunne ændres til neutral og "nedspring".

Det vurderedes dog, at patentet ikke kunne udnyttes inden for de regler og bestemmelser, der gælder 
for våben til skiveskydning. Men den lave løbslinje og tyngdepunktets placering er bevaret.

Finansiering og markedsføring blev overdraget DAT - Danish Arms Tech ved I. Køhler, som ikke havde 
erfaring med afsætning af våben.

Erwin Woldemar, der bor i Malmö, fik eneforhandling i Sverige, og det lykkedes at afsætte ca. 15 
stykker på kort tid. Han gjorde også et stort arbejde for at markedsføre varen ved forskellige stævner.

Der findes vist en enkelt aluminiumsramme og nogle prototyper eksisterer også.
Den første og eneste produktionsserie omfatter 50 stykker med nummer 101 til 150.
Der blev fremstillet en overpart til S&W .32 wadcutter; men en serieproduktion blev ikke indledt. 
Der blev aldrig udviklet et "venstrehåndsskæfte" til M5 eller andre faciliteter, som nævnes i brochuren. 
En mangelfuld introduktion, børnesygdomme og et højt prisniveau medførte nedlæggelse af produktion 
og markedsføring.



Eksempler på Bent Agners graveringer. 

Først en Smith & Wesson revolver.



Dernæst en F.N Browning High Power.

Så en Colt revolver.



Endnu en Smith & Wesson revolver.



Nogle pistoler af "old school".

Slut på Bent Agners bidrag til dansk våbenhistorie

Desværre blev Bent Agner ramt af to slagtilfælde, som medførte tab af førligheden i venstre arm. Men 
han kunne fortsat male sine enestående små malerier.

Bent Agner var aktiv skytte i mange år hos Skovshoved Idræts Forening, SIF, samt hos de gæve sort-
krudtskytter på Kalvebod.
Nu er det slut med malerier og skydevåben.

Med gode minder fra mine møder med Bent Agner Nielsen.
Æret være hans minde.

Bjarne Andersen


